Kallelse/föredragningslista
2018-10-18

Driftnämnden Kultur och skola
Tid: kl. 09:00-13:00
Plats: Katrineberg, Sörbysalen, Granhem

Ledamöter
Maud Lanne (S), vice ordförande
Anders Ekström (M)
Sven-Anders Svensson (C)
Christina Corin (MP)
Camilla Gustafsson (S)
Conny Carlsson (S)
Ersättare
Gudrun Pettersson (C)
Magnus Hedman (KD)
Christina Nilsson (S)
Övriga
Eva Nyhammar, Förvaltningschef
Anne Conradsson, Förvaltningsekonom
Peter Carlsson, Rektor, Katrineberg
Maria Erhenberg, Avdelningschef, Regionbibliotek Halland
Viveka Sverkersson, Scenkonstchef
Anne Lange, Avdelningschef Konst och Kultur
Agneta Götesson, Ämneslärare, Folkhögskola

Emma Gröndahl (L), ordförande

Sofia Nygren, sekreterare
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1.

Justering 2018.
DNKS180003
Förslag till beslut
Driftsnämnden kultur och skola beslutar att utse Anders Ekström (M) att
jämte ordförande justera protokollet.
Sammanfattning
Protokoll justeras av ordförande och en ledamot.
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.
Para-grafen ska redovisas skriftligt innan justeringen.
Expedieras till
Skickas ej vidare.

2.

Godkännande av föredragningslistan 2018
DNKS180004
Förslag till beslut
Driftnämnden kultur och skola godkänner den utsända föredragningslistan.
Sammanfattning
Ordförande ansvara för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelse ska
återföljas av en föredragningslista. Nämnden har att ta ställning till om
föredragningslistan för dagens sammanträde kan godkännas.
Expedieras till
Ska ej skickas.

3.

Delegationsärenden oktober 2018
DNKS180010
Förslag till beslut
Driftnämnden kultur och skola beslutar att
 anteckna redovisade delegationsbeslut till protokollet
Sammanfattning
Med delegationsbeslut avses beslut som fattas på driftnämnden kultur och
skolas vägnar enligt beslutad delegationsordning den 29 januari 2015 § 7,
reviderad senast den 2018-04-26, § 31. Beslut enligt delegation ska anmälas
till nämnden vid nästkommande sammanträde. Beslut och underlag ska vara
tillgängliga för nämndens kontroll
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse delegationsärenden oktober 2018
Expedieras till
Skickas ej vidare.
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4.

Anmälningar för kännedom
Förslag till beslut
Driftnämnden Kultur och skola beslutar att lägga anmälda handlingar till
protokollet.
Anmälningar
 DNKS180002-50 Regeringsbeslut I:16, Uppdrag till Statens
Kulturråd att förbereda en satsning på att stärka kulturverksamheter i
Sveriges glesaste landsbygder
 DNKS180034-9 Kultur- och skolas samverkansgrupp 2018-06-11
 DNKS180002-52 § 377, Komplettering av Region Hallands
likabehandlingsriktlinjer och rutin avseende trakasserier, sexuella
trakasserier och repressalier

5.

Framställan statlig finansiering 2019
DNKS180160
Förslag till beslut
Driftnämnden Kultur och skola beslutar att
 ge ordförande och förvaltningschef i uppdrag
att färdigställa hemställan och översända den till Kulturrådet

6.

Anne Conradsson

Månadsrapport jan-sep 2018
DNKS180036

Förslag till beslut
Driftnämnden kultur och skola beslutar att godkänna rapporten och
överlämna den till
Regionstyrelsen.
Sammanfattning
Syftet med månadsrapporten är att få en överskådlig bild över verksamheten
sett ur
ett ”koncernperspektiv” och därmed en möjlighet att på ett tidigt stadium
kunna
korrigera för eventuella avvikelser mot beslutad plan. Månadsrapporten är en
av
grunderna för en effektiv styrning på kort och lång sikt och utgör basen i
regionstyrelsens redovisning.
Beslutsunderlag
 Kultur och skola - månadsrapport september 2018
Expedieras till
Regionstyrelsen
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7.

Budget 2019 ekonomisk plan 2019-2021 info
DNKS180155
Förslag till beslut
Driftnämnden Kultur och skola beslutar att
 anteckna redovisad information till protokollet

8.

Nationell biblioteksstrategi
DNKS180012
Förslag till beslut
Driftsnämnd Kultur och skola beslutar att
• översända föreliggande yttrande över utkast “Från ord till handling - På väg
mot en nationell biblioteksstrategi” till Kungliga biblioteket
Sammanfattning
Kungliga biblioteket, nationell bibliotekstrategi, har öppnat upp för att
inkomma med synpunkter på utkastet till Sveriges nationella
biblioteksstrategi. Förvaltningens förslag till yttrande ligger som bilaga i
ärendet. Förvaltningen föreslår att Driftnämnd Kultur och skola beslutar att
överlämna föreliggande yttrande till Kunglig biblioteket.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Nationell bibliotekstrategi
 Yttrande över utkast “Från ord till handling - På väg mot en nationell
biblioteksstrategi” från Region Halland
Expedieras till
Kungliga biblioteket, strategi@kb.se

9.

Yttrande över läsdelegationens betänkande
Barns och ungas läsning: ett ansvar för hela
samhället (SOU 2018:57)
DNKS180154
Förslag till beslut
Driftnämnden Kultur och skola beslutar att
överlämna förslag till yttrande över ”Barns och ungas läsning: ett ansvar för
hela samhället” till Regionstyrelsens tillväxtutskott
Sammanfattning
Kulturdepartementet har skickat ut remissen Barns och ungas läsning: ett
ansvar för hela samhället (SOU 2018:57). Region Halland har fått möjlighet
att lämna ett yttrande på remissen. Förvaltningens förslag till yttrande ligger
som bilaga i ärendet. Förvaltningen föreslår att Driftnämnd Kultur och skola
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beslutar att överlämna föreliggande yttrande till Regionstyrelsens
tillväxtutskott.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Yttrande Barns och ungas läsning: ett ansvar för
hela samhället (SOU 2018:57)
 Yttrande - Barns och ungas läsning: ett ansvar för hela samhället
(SOU 2018:57)
 Remiss Läsdelegationens betänkande Barns och ungas läsning - ett
ansvar för hela samhället (SOU 2018:57)
Expedieras till
Regionstyrelsens tillväxtutskott

10.

Kulturpris 2018
DNKS180126
Förslag till beslut
Driftnämnden Kultur och skola beslutar att
 ge ordförande delegation på att föreslå Regionstyrelsen ett val av
kulturpristagare för år 2018
Sammanfattning
Region Halland delar årligen ut ett kulturpris till personer som gjort
framstående insatser inom kulturlivet. Genom priset vill Region Halland
uppmärksamma konstnärlig kvalitet och förstärka konstnärlig skaparkraft.
Priset delas ut till personer med anknytning till Hallands län.
Nomineringar till kulturpristagare för 2018 kunde lämnas fram till den 12
augusti. Pristagare offentliggörs den 12 december på Regionfullmäktiges
sammanträde.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Kulturpris 2018
Expedieras till
Regionstyrelsen

11.

Information till nämnden 2018
DNKS180011
Förslag till beslut
Driftnämnden Kultur och skola beslutar att
 anteckna redovisad information till protokollet
Sammanfattning
 Katrineberg - konstskolan
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